
 

ZÁPIS 
 

z 51. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 6. 2020 
 
 

 
Přítomni (bez titulů) 

 

primátor Žbánek  
náměstci primátora Pelikán (přítomen od 10:10 hodin), Záleská, 

Bačák, Kolářová, Konečný, Major  
 
neuvolnění členové rady města 
 
tajemník MMOl  
 

 
Feranec, Šnevajs, Tichý (nepřítomen od11:00 – 
12:00 hodin), Holpuch (přítomen do 13:50 hodin) 
Večeř 
  

tiskové oddělení 
zapisovatelka 

Folta, Konečný, Štědrá 
Hladíková, Vychodilová, Sedláková 

  

 
čas zahájení: 9:00 hodin velký zasedací sál, Hynaisova 10 
 
PROGRAM : 
 

č. usn. č. progr.  název bodu 

- - Program RMO 
1 1. Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a. s. při  
  výkonu působnosti valné hromady 
2 2. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora 
  Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady 
3         2.1. Jednání jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s. při výkonu 

působnosti valné hromady – změna v dozorčí radě 
4         3. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy 

nemovitostí Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady 
5          4. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti 

valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s. 
6          5. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města 

Olomouce, a. s. ve funkci valné hromady 
7          6. Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře AQUAPARK 

OLOMOUC, a. s. 
8 7. Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Správy  
  Sportovních zařízení Olomouc, a. s. 
9 8. Majetkoprávní záležitosti 
10 9. Veřejná zakázka č. 20051 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a  
  přístavba dvou tříd – stavba - zadání 
11 9.1. Veřejná zakázka č. 20052 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a  
  přístavba dvou tříd – nábytek - zadání 
12 9.2. Veřejná zakázka č. 20062 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,  
  stropy – dodávka nábytku - zadání 
13 9.3. Veřejná zakázka č. 20063 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična,  
  stropy – dodávka ICT - zadání 
14 9.4. Veřejná zakázka č. 20064 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, 
  stropy – dodávka pomůcek - zadání 
15 9.5. Veřejná zakázka č. 20107 – Tisk a distribuce Olomouckých listů 
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 -         9.6. Veřejná zakázka č. 20088 – Dodávka cisternové automobilové stříkačky 
(CAS) – zadání (staženo) 

 - 10. Zimní stadion – výměna osvětlení – přímé zadání (staženo) 
16 11. Rozpočtové změny roku 2020 
17        12. Předzahrádky 
18 13. Odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol 
19        14. Plavecký stadion-Dodatek č. 27 
20 15. Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných  
  prostranstvích – fotbalová utkání, FORTUNA. LIGA, MOL Cup 
21 16. OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných místech (na stůl) 
22 17. Nákup Olomouc region Card na reklamní kampaň 
23 18. Individuální dotace – publikace 100. výročí narození Jiřího Loudy, farnost sv.  
  Mořice a sv. Michala 
 

 
 

o O o 
 
51. schůzi rady města zahájil a řídil primátor. Předložený návrh programu byl upraven dle 
požadavků členů rady a poté byl schválen – 10 hlasů pro, 1 omluven. Následovalo 
projednávání jednotlivých bodů programu. 
 

o O o 
 
Bod programu: 1. 
Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a. s. při výkonu 
působnosti valné hromady 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti 
TSMO, a. s. – dle prezenční listiny. 
Primátor přivítal přítomné zástupce představenstva a dozorčí rady, stručně shrnul program 
jednání, kterým se bude valná hromada zabývat. Poté nechal o programu hlasovat – 10 
hlasů pro, 1 omluven. Následně předal slovo místopředsedovi představenstva Ing. Milanu 
Štarnovskému, aby okomentoval výroční zprávu a další dokumenty k ní náležející. Ten 
v úvodu zdůvodnil neúčast předsedy představenstva a započal komentář k výroční zprávě, 
kde zmínil dva nejdůležitější okamžiky. Prvním byl přechod akciové společnosti na německý 
model a druhým pak samotné hospodaření společnosti, kdy se podařilo navýšit zisk. Dále se 
vyjádřil ke zprávě o vztazích, ke zprávě nezávislého auditora, kterým byla společnost OL 
AUDITING, s. r. o. a také k návrhu na rozdělení zisku. 
Poté bylo předáno slovo předsedovi dozorčí rady Mgr. Miloslavu Tichému, aby se vyjádřil ke 
zprávě dozorčí rady. Mgr. Tichý přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí rada 
přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu představenstva na rozdělení 
zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její schválení.  
Diskuse: 
Feranec – otevřel diskusi o hledání možných úspor a přehodnocení plánu na rok 2020. 
Bačák – zajímal se o problematiku neúčtování o odložené dani. K tomuto mu bylo poskytnuto 
vysvětlení od ekonomicko-obchodního náměstka Ing. Štarnovského.  
 
V závěru diskuse se obrátil na Radu města Olomouce předseda dozorčí rady s žádostí o 
poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 2019 ve výši jednonásobku 
měsíční odměny – akceptováno. Žádost o odměnu tvoří samostatnou přílohu materiálu. 
V této souvislosti došlo k úpravě usnesení, kdy bylo schváleno rozhodnutí jediného 
akcionáře a uloženo primátorovi města podepsat rozhodnutí jediného akcionáře.  
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Primátor poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí rady a popřál jim 
mnoho úspěchů do budoucna. Poté nechal hlasovat o doplněném návrhu usnesení.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
- výroční zprávu za rok 2019 

- roční účetní závěrku za rok 2019 

- zprávu o vztazích za rok 2019 

- rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti 

- rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické služby města Olomouce, a. s. dle 
upravené důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2019 a o rozdělení 
zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

5. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1 
 

 

 

Bod programu: 2. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, 
a. s. ve funkci valné hromady  
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti VFO, 
a. s. – dle prezenční listiny.  
Primátor přivítal všechny přítomné, opět stručně shrnul program jednání a nechal o něm 
hlasovat – 11 hlasů pro. Poté předal slovo Ing. Evě Fuglíčkové, předsedkyni představenstva. 
Ing. Fuglíčková okomentovala výroční zprávu z pohledu jednotlivých úseků. V zahradnickém 
úseku zmínila hlavně realizaci obnovy vegetačních prvků v historických parcích, letničkové 
záhony z přímých výsevů a revitalizaci oranžerie. U botanické zahrady vyzdvihla především 
údržbu genofondu z hlediska růží. Dále zmínila údržbu o rostliny v palmových sklenících, zde 
je plánována revitalizace areálu. Cílem je do konce roku zpracovat projekt, aby následně 
mohlo být žádáno o dotační titul.  
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Co se týká technického úseku, ten spolupracuje na projektech se zahradnickým úsekem. 
Dále se stará o údržbu parků, provoz fontán, likvidaci odpadů a správu parkoviště na 
Poupětově ulici. Tímto úsekem je plánována rekonstrukce zázemí palmového skleníku a 
dále se připravuje projektová dokumentace na obnovu vodopádu v Bezručových sadech. 
U výstavnického úseku zmínila významné akce, které proběhly v roce 2019.  
Následně předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Flek okomentoval zprávu dozorčí rady. 
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2019, včetně návrhu na rozdělení 
zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje její schválení.  
Diskuse: 
Primátor – řešil otázku vypsání dotačního titulu pro výstavnictví. Na toto reagovala Ing. 
Fuglíčková, která sdělila, že proběhlo jednání a nyní je třeba vypracovat rozvahu finanční 
situace.  
Dále bylo řešeno usnesení navržené v dodatku důvodové zprávy, kdy bylo navrhováno jeho 
přeformulování. Akceptováno. Usnesení v bodě 8 bylo upraveno takto: RMO „doporučuje 
představenstvu a dozorčí radě společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. v návaznosti na 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce v souvislosti se sporem se společností GEMO, 
a.s. postupovat analogickým způsobem.“ 
Ing. Flek v závěru diskuse zmínil, že by VFO, a. s. mohlo nabídnout své služby ve třech 
oblastech a to při správě zeleně a dětských hřišť, provozování citylightů a při konání 
vánočních trhů.  
Po ukončení diskuse primátor poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí 
rady a nechal hlasovat o upraveném usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upraveného dodatku 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2019 

 

3. schvaluje 
účetní roční závěrku za rok 2019, hospodářský výsledek - zisk ve výši 196 846,40 Kč a 
výroční zprávu Výstaviště Flora Olomouc, a. s. za rok 2019 

 

4. schvaluje 
zúčtovat zisk ve výši 196 846,40 Kč na úhradu ztrát z minulých let 

 

5. schvaluje 
OL AUDITING, s. r. o., č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 

 

6. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční závěrky za rok 2019, včetně zúčtování zisku na úhradu 
ztráty z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora uvedeného 
v upravené důvodové zprávě 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

7. souhlasí 
s postupem dle upraveného dodatku důvodové zprávy 
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8. doporučuje 
představenstvu a dozorčí radě společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. v návaznosti na 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce v souvislosti se sporem se společností GEMO,  
a. s. postupovat analogickým způsobem 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2 
 
 
Bod programu: 2.1. 
Jednání jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s. při výkonu působnosti 
valné hromady – změna v dozorčí radě 
Materiál byl projednán bez diskuse a beze změn schválen. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
odstoupení ke dni 28. 5. 2020 člena dozorčí rady pana Tomáše Svobody, nar. 29. 7. 1973 v 
Zábřehu 

 

3. volí 
ke dni 15. 6. 2020 člena dozorčí rady pana Mgr. Hynka Melichara, Ph.D., nar. 29. 5. 1982 v 
Olomouci 

 

4. ukládá 
vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o odstoupení a 
následné volbě člena dozorčí rady společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3 
 
 
Bod programu: 3. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy nemovitostí 
Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady  
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti 
SNO, a. s. – dle prezenční listiny 
Primátor přivítal přítomné členy představenstva a dozorčí rady, shrnul body programu 
jednání a nechal o nich hlasovat – 11 hlasů pro. Následně předal slovo předsedovi 
představenstva Ing. Romanu Zelenkovi. 
Ing. Zelenka provedl výroční zprávou. Zaměřil se na úspěšně dokončené akce jako například 
demolice vyvýšené části hlediště Letního kina Olomouc, demolice zastřešení jeviště Letního 
kina Olomouc, rekonstrukce střešní krytiny včetně nového anténního stožáru na I. P. Pavlova 
nebo pítko v Parku Malého prince. Krátce se také vyjádřil k možné demolici objektu na 
Tomkově ulici.  
Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, předseda dozorčí rady provedl zprávou dozorčí rady. 
Konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti za rok 2019, Zprávu o 
vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a doporučuje valné hromadě vše ke schválení. 
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Taktéž doporučuje schválit Ing. Martu Pajunčekovou jako auditora pro účetní období roku 
2020. 
Diskuse: 
Feranec – otevřel diskusi o možném hledání úspor a přehodnocení plánu na rok 2020. 
 
V závěru diskuse se obrátil na Radu města Olomouce předseda dozorčí rady s žádostí o 
poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 2019 ve výši jednonásobku 
měsíční odměny – akceptováno. Žádost o odměnu tvoří samostatnou přílohu materiálu. 
V této souvislosti došlo k úpravě usnesení, kdy bylo schváleno rozhodnutí jediného 
akcionáře a uloženo primátorovi města podepsat rozhodnutí jediného akcionáře.  
 
Primátor poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí rady s tím, že se těší 
na další úspěšnou spolupráci. Následně dal hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2019 

 

3. schvaluje 
Výroční zprávu za rok 2019, roční účetní závěrku za rok 2019, zprávu o ovládacích vztazích 
a rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti a rozhodnutí jediného 
akcionáře společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 

 

4. schvaluje 
Ing. Martu Pajunčekovou, oprávnění č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 
2020 

 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční účetní závěrky za rok 2019 včetně rozdělení zisku za rok 
2019 dle návrhu představenstva společnosti a schválení Ing. Marty Pajunčekové, oprávnění 
č. 0412, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020. 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

6. uděluje 
předchozí souhlas se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem „ Oprava vnějšího 
pláště objektu I. P. Pavlova 184/69, Olomouc – Jalta“. 

 

7. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4 
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Bod programu: 4. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné 
hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s. 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva, dozorčí rady a hosté – dle 
prezenční listiny. JUDr. Major v úvodu omluvil předsedu dozorčí rady Bc. Kaštila. 
Primátor přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně 
schválen. Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Machálkovi, který 
provedl jednotlivými body výroční zprávy za rok 2019. 
Poukázal zejména: 
- na údaje o činnosti společnosti v roce 2019; 
- na počet přepravených osob (57 mil.) – jedná se o mírný pokles cestujících oproti roku 
2018; 
- na strukturu vozového parku (průměrné stáří vozidel), zde konstatoval, že současný vozový 
park je v dobré kondici, 
- na vývoj tržeb z jízdného MHD - prodej jízdenek platebními kartami a formou SMS jízdenek 
narůstá, 
- na spotřebu pohonných hmot a energií, kde průměrná spotřeba činila 41,12 l/100 km a 
odpovídá tak plánu na rok 2019,  
- na investiční činnost společnosti – vybavení vozů kamerovými systémy,  
- na mzdy a počty zaměstnanců, konstatoval, že situace v oblasti řidičů je stabilizovaná, 
dopravní obslužnost byla zajištěna v plném rozsahu dle objednávky od zadavatele, nárůst 
mezd v roce 2019 byl v průměru o 7,6% vyšší oproti předchozímu roku. 
Ing. Machálek rovněž vyzdvihl marketing společnosti s tím, že velký úspěch měla kampaň: 
„Máte hromadu důvodů“, cílem které byla propagace využívání městských hromadných 
doprav. Dále uvedl, že v roce 2019 proběhl v areálu dopravního podniku den otevřených 
dveří upořádaný ke 120. výročí zahájení provozu první elektrické dráhy v Olomouci.  
Ing. Michalík seznámil členy rady se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
společnosti a představil účetní závěrku za rok 2019, dle které společnost vykázala účetní 
ztrátu ve výši 10 497 814,96 Kč, a s návrhem rozhodnutí o umoření této ztráty dle návrhu 
představenstva společnosti. 
Jaromír Lošťák, místopředseda dozorčí rady, se vyjádřil ke zprávě dozorčí rady a k 
přezkoumání dokumentů pro jednání jediného akcionáře s tím, že všechny údaje jsou 
v pořádku a dozorčí rada tyto dokumenty doporučuje schválit. Závěrem požádal o poskytnutí 
zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 2019 ve výši jednonásobku měsíční odměny. 
V rámci rozpravy byla diskutována problematika možné úspory finančních prostředků 
společnosti za zachování stávajícího stavu provozu a četnosti linek MHD.  
V návaznosti na úsporu finančních prostředků doporučili členové rady, aby měla společnost 
zpracovaný aktualizovaný podnikatelský plán. Ing. Machálek reagoval, že na aktualizaci 
podnikatelského plánu již vedení společnosti pracuje. 
Primátor poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal 
hlasovat o návrhu usnesení v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. 
s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a. s. pro jednání jediného akcionáře 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2019, roční účetní závěrku za rok 2019, zprávu o vztazích mezi 
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ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2019 
a rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
upravené důvodové zprávy 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční účetní závěrky za rok 2019 včetně rozhodnutí o umoření 
ztráty za rok 2019 dle návrhu představenstva společnosti 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

5. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5 
 
 
Bod programu: 5. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města Olomouce,  
a. s., ve funkci valné hromady  
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční 
listiny.  
Primátor přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně 
schválen všemi členy rady. Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. 
Janáskovi, který okomentoval výroční zprávu a vývoj hospodářské činnosti v roce 2019. 
Uvedl, že v uplynulém roce bylo hospodaření společnosti poznamenáno průběhem 
kůrovcové kalamity a poměrně razantně se snížil objem vytěženého kůrovcového dříví a to 
z důvodu, že zastoupení smrku ve zbývajících porostech rapidně kleslo. Konstatoval, že 
prioritou je zalesňování vzniklých holin, v důsledku čehož dochází ke zvyšování nákladů na 
pěstební činnost. Uvedl, že společnost preferuje změnu skladby lesů - vysazují se smíšené 
porosty. 
Závěrem konstatoval, že společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku, zisk po 
zdanění byl ve výši 4 411 857, 74 Kč a současně představil návrh představenstva na jeho 
rozdělení. 
Místopředsedkyně dozorčí rady Ivana Kalodová – uvedla, že dozorčí rada pečlivě 
přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2019 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a návrh na rozdělení zisku s doporučujícím stanoviskem účetní závěrku 
schválit. Na závěr Kalodová požádala o poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady 
za rok 2019 ve výši jednonásobku měsíční odměny. 
V rámci rozpravy byla diskutována problematika možné finanční úspory společnosti, průběh 
plnění Lesního hospodářského plánu a otázka modelu vedení společnosti. Janásek v diskusi 
reagoval na dotazy členů rady.  
Primátor ukončil rozpravu, poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady 
společnosti, poté nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. bere na vědomí 
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2019 

 

3. schvaluje 
výroční zprávu za rok 2019, roční účetní uzávěrku na rok 2019, zprávu o ovládajících 
vztazích za rok 2019, rozdělení zisku za rok 2019 a rozhodnutí jediného akcionáře 
společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle upravené důvodové zprávy 

 

4. schvaluje 
AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 

 

5. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
výroční zprávy za rok 2019, roční účetní závěrky za rok 2019 včetně zisku za rok 2019 a 
jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

6. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6 
 
 
Bod programu: 6. 
Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře AQUAPARK OLOMOUC,  
a. s. 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady – dle prezenční 
listiny. 
Primátor přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně 
schválen. Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Přikrylovi, který 
okomentoval výroční zprávu včetně roční účetní závěrky, zprávu o ovládajících vztazích a 
návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku. Dále uvedl, že loňský rok byl zatím 
nejúspěšnějším rokem provozu Aquaparku, bylo dosaženo nejvyšších tržeb a návštěvnosti. 
Následně popsal investiční činnost společnosti v loňském roce a konstatoval, že byl posílen 
plán údržby. V rozpravě reagoval Přikryl na dotazy a připomínky členů rady. 
Mgr. Lindner, předseda dozorčí rady, přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí 
rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2019 včetně návrhu představenstva na 
rozdělení zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její 
schválení. Závěrem požádal o poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 
2019 ve výši jednonásobku měsíční odměny. 
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Primátor poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, poté nechal 
hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
a) účetní závěrku společnosti za rok 2019 

b) zprávu o ovládajících vztazích za rok 2019 

c) výroční zprávu AQUAPARK OLOMOUC, a. s. za rok 2019, včetně návrhu na rozdělení 
zisku a vypořádání ztráty - zisk ve výši 221 711,45 Kč bude proúčtován na účet 
"Nerozdělený zisk minulých let" 

d) FSG Finaudit, s. r. o., č. oprávnění 2014 jako auditora pro ověření účetní závěrky spol. 
AQUAPARK OLOMOUC, a. s. na roky 2020, 2021, 2022 

e) rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. dle upravené 
důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční účetní uzávěrky za rok 2019 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

4. ukládá 
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle upravené důvodové zprávy a přílohy 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7 
 
 
Bod programu: 7. 
Rozhodnutí RMO jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Správy 
sportovních zařízení Olomouc, a. s. 
Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva, dozorčí rady – dle prezenční 
listiny. V úvodu zmínil předseda představenstva Mgr. Tichý, že dle článku 10 odst. 4 . Stanov 
společnosti SSZ, a.s. byla valná hromada svolána bez splnění požadavků stanovených 
zákonem (30 dní předem nebyl zveřejněn program valné hromady), neboť  v souladu 
s citovaným článkem všichni akcionáři vyslovili souhlas se svoláním valné hromady a 
vzdávají se tak práva na včasné a řádné svolání VH.  
Mgr. Feranec se vyjádřil ke zprávě o vztazích k propojeným osobám/podnikům v účetním 
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Dále okomentoval výkaz zisku a ztrát a seznámil členy 
rady s účetní závěrkou za rok 2019. 
JUDr. Major, předseda dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady a podal vyjádření k účetní 
závěrce s tím, že dozorčí rada doporučuje účetní závěrku a zprávu o vztazích schválit. Poté 
nechal primátor hlasovat o předloženém materiálu. 
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Usnesení:  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 

 

2. bere na vědomí 
zprávu dozorčí rady 

 

3. schvaluje 
roční účetní závěrku za rok 2019, zprávu o vztazích k propojeným osobám/podnikům v 
účetním období od 1. 1. 2019-31. 12. 2019, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2019 

 

4. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení 
roční účetní závěrky za rok 2019. 

T: 13. 7. 2020 
O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města 

 

Usnesení bylo schváleno: 11 hlasů pro 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8 
 
 
 
Bod programu: 8. 
Majetkoprávní záležitosti 
Konzultanti: Křížková, Kličková - odbor majetkoprávní  
Pelikán okomentoval jednotlivé body. 
1.2 Kličková se vyjádřila k návrhu na prominutí nájemného ve výši 50 % na dobu 7-12/2020, 
a citovala i zdůvodnění, které bylo poté doplněno do důvodové zprávy. Po rozpravě byl 
doplněn návrh usnesení o konkrétní částky, které se promíjí. 
1.3 V rozpravě bylo konstatováno, že je třeba stavební úpravy zlegalizovat v rámci 
stavebního řízení. SNO učiní nezbytné kroky, v případě nutnosti souhlasu rady města jej 
rada udělí. Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy č. OMAJ-PR/NAJ/000601/2016/Kol ze dne 9. 6. 2016 uzavřené se 
spolkem Tělovýchovná jednota Slovan Černovír, z.s., jejímž předmětem je nájem části 
pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 10 977 m2, pozemku parc. č. st. 702 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, pozemku parc. č. st. 751 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 120 m2 a pozemku parc. č. st. 752 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
15 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc spočívající v prodloužení doby nájmu z 31. 1. 2029 
do 31. 1. 2034 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného ve výši 156 210,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 438,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 889, byt. 
dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prominutí nájemného ve výši 78 103,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
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prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. 
dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 

 

4. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 10 600,- Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem 
prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. 
o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

5. schvaluje 
prominutí nájemného ve výši 16 763,78 Kč společnosti kolokau trading s.r.o. za nájem části 
pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

 

6. bere na vědomí 
důvodovou zprávu bod č. 1.3. 

 

7. schvaluje 
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/000258/2018/Val uzavřenou dne 23. 3. 2018 se společností GasNet, s.r.o. a 
společností Povodí Moravy, s. p. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na 
ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/27 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 

 

10. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 93/27 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

11. schvaluje 
skončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OMAJ-
SMV/BVB/000260/2018/Val uzavřenou dne 23. 3. 2018 se společností GasNet, s.r.o. a 
společností Povodí Moravy, s.p. dohodou dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 6. 2. 2018, bod programu č. 2., bod č. 6.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
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pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na 
ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 93/22, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1 a parc. č. 
146/1, vše ostatní plocha a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem 
parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 

 

14. schvaluje 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 93/22, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1 a parc. č. 146/1, vše ostatní plocha a na mostu na ul. 
Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9 
 
 
Bod programu: 9. 
Veřejná zakázka č. 20051 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba 
dvou tříd – stavba - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Major okomentoval materiál. 
Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na 
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ. 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 10 
 
 
Bod programu: 9.1. 
Veřejná zakázka č. 20052 – ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba 
dvou tříd – nábytek - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Major okomentoval materiál. 
Vačkářová upozornila, že má informace, že dodavatel vybraný jako 1. v pořadí avizoval 
určité problémy a je možné, že nebude moci nábytek dodat. V tom případě bude vyzván 2. 
v pořadí. 
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Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
a) vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření 
smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku, 

b) postup dle § 125 ZZV v případě, že vybraný dodavatel nesplní požadavky na 
doložení dokladů v souladu s § 122 ZZVZ 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 11 
 
 
Bod programu: 9.2. 
Veřejná zakázka č. 20062 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy – 
dodávka nábytku - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Major okomentoval materiál. 
Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 12 
 
 
Bod programu: 9.3. 
Veřejná zakázka č. 20063 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy – 
dodávka ICT - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Konečný uvedl bod. 
V rozpravě bylo poukazováno na skutečnost, že byla podána pouze 1 nabídka. 
Předkladatel navrhl i přesto vybraného dodavatele schválit. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 13 
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Bod programu: 9.4. 
Veřejná zakázka č. 20064 – ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy – 
dodávka pomůcek - zadání 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Konečný uvedl bod.  
V rozpravě byla zmíněna vyšší cena, než byl předpoklad. 
Předkladatel navrhl dodavatele schválit. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
vybraného dodavatele, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., pro uzavření smlouvy na 
výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 14 
 
 
Bod programu: 9.5. 
Veřejná zakázka č. 20107 – Tisk a distribuce Olomouckých listů 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic 
Tichý uvedl, že návrh je předložen ve variantách, což může znamenat vyšší úsporu 
prostředků. 
Projednáno bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zahájení a základní zadávací podmínky pro výše uvedenou veřejnou zakázku 

 

3. ustavuje 
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. komisi ve složení dle důvodové zprávy 

 

4. pověřuje 
Mgr. Miroslava Žbánka, MPA 

a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 

b) k podpisu všech rozhodnutí vzešlých z jednání RMO souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 

c) k podpisu smlouvy, případně dodatků ke smlouvě s vybraným dodavatelem/i. 
 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 15 
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Bod programu: 9.6. 
Veřejná zakázka č. 20088 – Dodávka cisternové automobilové stříkačky (CAS) – zadání 
(staženo) 
Konzultanti: Drešr, Vačkářová - odbor investic; Langr - odbor ochrany 
V rámci rozpravy byl odbor ochrany pověřen prověřit, zda je možnost vyšší úspory při 
pořízení automobilové stříkačky. Bod byl stažen. 
 
 
Bod programu: 10. 
Zimní stadion – výměna osvětlení – přímé zadání (staženo) 
 
 
 
Bod programu: 11. 
Rozpočtové změny roku 2020 
Konzultant: Hélová - ekonomický odbor 
Bačák uvedl bod. 
V rozpravě bylo mimo jiné konstatováno, že vypadlo 300 mil. Kč na straně příjmů, současně 
budou do rozpočtu zapracovány úspory, a to zejména 40 mil. Kč z provozních rozpočtů 
odborů a cca 40 mil. Kč od městských společností.  
Dále byla upravena tabulka Soupis nekrytých požadavků, kde byly vykryty položky 1, 4 a 9. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2020 - část A a B 

 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2020 dle důvodové zprávy - část A 

 

3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2020 dle důvodové zprávy - část A 

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2020 dle 
důvodové zprávy - část B 

T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 16 
 
 
 
Bod programu: 12. 
Předzahrádky 
Major uvedl bod. Materiál byl projednán bez rozpravy, bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. souhlasí 
s umístění předzahrádky pro sezónní provoz zařízení PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ 
SÁZAVA v ul. 28. října 13, Olomouc, v rozsahu 1,2 m2 pro žadatele fu Pekařství a cukrářství 
Sázava, s.r.o., Sázava 180, 563 01 Lanškroun, na dobu od 1. 6. do 31. 12. 2020. 
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2. souhlasí 
s umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KUMO CZECH 
HOOKAH CLUB v ulici Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2 pro žadatele KUMO Chan 
s.r.o., Uhelná 21, 779 00 Olomouc, na dobu od 17. 6. do 31. 10. 2020. 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 17 
 
 
Bod programu: 13. 
Odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol 
Konzultant: Fantová - odbor školství 
Konečný uvedl bod. Upozornil, že ve dvou případech budou odměny za 1. pololetí kráceny, a 
to s ohledem na výsledky auditů. Mimořádné odměny za řešení problémů v rámci pandemie 
COVID-19 budou vyplaceny všem ředitelům. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
odměny ředitelům škol za 1. pololetí roku 2020 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru školství 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 zdržel se, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 18 
 
 
Bod programu: 14. 
Plavecký stadion-Dodatek č. 27 
Konzultanti: Vykydalová, Fojtek - OCRKS 
Záleská uvedla bod. 
Projednáno bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
dodatek č. 27 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu, č. JS 
01/2000 dle důvodové zprávy 

 

3. ukládá 
věcně příslušnému náměstkovi podepsat dodatek č. 27 s akciovou společností OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. 

T: 13. 7. 2020 
O: Záleská Markéta, Mgr., náměstkyně primátora 
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Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 19 
 
 
 
Bod programu: 15. 
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných 
prostranstvích –fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, MOL Cup 
Záleská uvedla bod. Materiál byl projednán bez rozpravy. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného čl. 3 odst. 3 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 ve znění 
pozdějších obecně závazných vyhlášek na akce "Fotbalová utkání, FORTUNA: LIGA, MOL 
Cup" ve dnech 17.6 2020, 21. 6. 2020, 24. 6. 2020, 28. 6. 2020, 1. 7. 2020  a 8. 7. 2020 na 
veřejném prostranství v Legionářské ulici v bezprostřední blízkosti Androva stadionu 

 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele Městské policie Olomouc, vedoucího 
odboru ochrany MMOl 

T: 13. 7. 2020 
O: vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 20 
 
 
 
Bod programu: 16. 
OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích (na stůl) 
Konzultanti: Pospíšilová - OKT, Masničáková - MPO 
Primátor okomentoval materiál. Uvedl, že v rámci materiálu je předložen návrh na 
zapracování výjimky do vyhlášky o udržování čistoty ulic a veřejné zeleně, o kterou bude 
upraven materiál pro ZMO. Konzultantky reagovaly na dotazy členů rady. Schváleno 
v předloženém znění. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy 1 důvodové zprávy 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 10 hlasů pro, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 21 
 
 
 
 
 



 19 

Bod programu: 17. 
Nákup Olomouc region Card na reklamní kampaň 
Konzultant: Bartovská - OCRKS 
Záleská okomentovala materiál. Konzultantka reagovala na dotazy členů rady. Projednáno 
bez úprav.  
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
nákup karet dle důvodové zprávy 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 22 
 
 
Bod programu: 18. 
Individuální dotace – publikace 100. Výročí narození Jiřího Loudy, farnost sv. Mořice a 
sv. Michala 
Záleská uvedla bod. Podrobněji popsala návrh na poskytnutí dotace týkající se vydání 
publikace ke 100. výročí narození J. Loudy. 
Po rozpravě byl materiál projednán bez úprav. 
Usnesení: 
Rada města Olomouce po projednání: 
1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 

 

2. schvaluje 
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a ihned vykrýt z rezervy 
RMO/ZMO 

 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu SMOl roku 2020 dle důvodové zprávy a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a dodatků a z toho vyplývající rozpočtové změny 

 

 
Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 1 omluven 
Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 23 
 
 
Jednání rady města bylo primátorem ukončeno v 15:40  hodin. 
Zápis byl vyhotoven dne 19. 6. 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA  v. r.   JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce    1. náměstek primátora 


